
Če imate težave s prikazom sporočila, ga prenesite ali si ga oglejte na naši spletni strani! 

 

Namen Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
 je predvsem sproti seznaniti člane z najaktualnejšimi dogodki v odseku in v ISACA

®
, 

jih opozoriti na pomembne roke ali zanimive novosti ter na vabila organizacij, s katerimi sodelujemo. 

Posredujte jih prijateljem, ki bi jih naša dejavnost lahko zanimala!                                              Obiščite tudi našo spletno stran! 

Napovedujemo, obveščamo: 

  ISACA je objavila 3. izdajo ITAF
TM

 z novimi smernicami 

  Ne pozabite: junijsko brezplačno izobraževanje (2 CPE) 

 3-dnevni ERM seminar Danskega odseka ISACA 

 Sodelujte v anketi naše kolegice o upravljanju digitalnih pravic 

ISACA je objavila 3. izdajo ITAFTM z novimi smernicami 

 ISACA
®
 je objavila 3. izdajo ITAF

TM
, okvira strokovnega ravnanja za dajanje zagotovil/revidiranje IS, ki poleg 

standardov, veljavnih od 1. novembra lani, vključuje tudi 18 novih smernic. Te bodo veljale od 1. septembra 2014. Kot je 

v navadi se jih bomo potrudili čim prej prevesti. 

3. izdaja ITAF
TM

 je na voljo brezplačno, prav tako v slovenščino prevedena 2. izdaja z veljavnimi standardi in smernicami 

dajanja zagotovil/revidiranja IS. 

Na vrh 

Ne pozabite: junijsko brezplačno izobraževanje (2 CPE) 

 V torek, 10. junija 2014 ob 16.30 uri, v predavalnici B ZRFRS v 2. nadstropju, Dunajska 106 v Ljubljani, 

bosta Boža Javornik in Renato Burazer predstavila ISACA naziv CGEIT, 

Matevž Mutec pa Tudi slona se poje v več kosih! (2 CPE)                                                                          Dodaj v Outlook 

Povzetek: Prispevek obravnava tipične zmote projektnih vodij oz. top-menagementa, ki največkrat vztrajajo pri klasičnem 

slapovnem - »Waterfall« načelu izpeljave projektov – to je, da se čaka s produkcijo/vpeljavo, dokler še zadnja malenkost oz. 
projektna aktivnost ni izvedena, kljub temu da se projekt izvaja v dinamičnem okolju, ki zahteva prožnost. Predstavljeni bodo 
razlogi, zakaj do tega prihaja. 
Top management dojema rizike projekta izključno kot v naprej predvidene finančne izdatke, ki jih želijo na vsak način zmanjšati. 
Podani bodo razlogi, zakaj so ti vzroki/predpostavke največkrat napačni (primeri iz prakse) in predlogi kako razbiti projekt na 
manjše kose (medsebojno čim manj odvisne), ter kako te samostojne kose projekta zapeči v produkcijske enote in jih predati 
uporabniku v najkrajšem možnem času. Podane bodo tudi prednosti takšnega pristopa, kaj s tem dosežemo v smislu poslovne 
kakor tudi operativne učinkovitosti. 

Na vrh 

3-dnevni ERM seminar Danskega odseka ISACA 

V duhu sodelovanja z drugimi ISACA odseki objavljamo povabilo Danskega odseka ISACA na 3-dnevnim ERM seminar, ki bo 

od 23. do 25. junija v Københavnu! Usposabljanje bo izvedel inštitut MIS, ki je vodilni pri tovrstnih usposabljanjih. Seminar bo 
izveden v angleščini, za udeležbo boste lahko uveljavljali 20 CPE. Več informacij najdete v letaku. 

Na vrh 

Sodelujte v anketi naše kolegice o upravljanju digitalnih pravic 

ISACA
®
 in Slovenski odsek podpirata raziskovalno delo, zato vas vabimo, da sodelujete v anketi o sistemih za upravljanje 

digitalnih pravic, ki jo v okviru svojega doktorskega študija izvaja Urška Lah. Če vas zanimajo rezultati, lahko na koncu ankete 
pustite svoj e-naslov, rezultate pa bo predstavila tudi na našem mesečnem izobraževanju. 

Ker bi v raziskavi želela zajeti tudi mednarodne izkušnje, vas skupaj prosimo, da njeno povabilo za sodelovanje posredujete 
svojim kolegom iz tujine! 

Na vrh 

 

Sporočilo ste prejeli kot naročnik Mesečnika in Obvestil Slovenskega odseka ISACA
®
, ali kot povabilo, da to postanete. 
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